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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Ця редакція Статуту Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» 
(далі - Товариство) затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Концерн «Фреш Ап» (код ЄДРПОУ 00204429), Протокол № 9 від 25 
квітня 2016 року, з метою зміни типу акціонерного товариства з публічного на ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО у відповідності до вимог чинного законодавства України. 
1.2. Приватне акціонерне товариство «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» в результаті зміни типу 
акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства «Концерн «Фреш Ап», яке в 
свою чергу є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Концерн «ФРЕШ АП», 
яке, у свою чергу, є правонаступником Відкритого акціонерного товариства побутової хімії 
«ЗОРЯ», зареєстрованого Мінською районною державною адміністрацією м. Києва 06.01.1994 
року за № АТ-59, код ЄДРПОУ 00204429, продовжує свою діяльність та діє на підставі цього 
статуту (далі - Статут) у відповідності до чинного законодавства України. 
1.3. Повне найменування Товариства: 

• українською мовою: 
Приватне акціонерне товариство «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»; 

• російською мовою: 
Частное акционерное общество «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»; 

• англійською мовою: 
Private joint stock company «CONCERN «FRESH UP». 
1.4. Скорочене найменування Товариства: 

• українською мовою: 
ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»; 

• російською мовою: 
ЧАО «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»; 

• англійською мовою: 
PJSC «CONCERN «FRESH UP». 
1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 18. 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 
2.1. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену 
кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються 
акціями. 
2.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не 
можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами 
протиправних дій, крім випадків, визначених законом. 
2.3. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних 
з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть 
застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій 
Товариством або іншими акціонерами. 
2.4. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної 
реєстрації в установленому законодавством порядку. 
2.5. За типом Товариство є приватним акціонерним товариством. 

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

3.1. Товариство створене з метою здійснення господарської діяльності, отримання прибутку та 
задоволення на його основі економічних та соціальних потреб акціонерів та працівників 
Товариства. 
3.2. Предметом діяльності Товариства є: 

• здавання в оренду власного нерухомого майна; 
• виробництво основних фармацевтичних продуктів; 
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виготовлення та реалізація товарів народного споживання, в т.ч.: миючі-засоби, засоби 
гігієни, піномиючі засоби, парфюмерно-косметичні товари, порошкоподібні синтетичні 
засоби, інші товари побутової хімії; 
оптова, роздрібна, та оптово-роздрібна, комісійна торгівля, включаючи торгівлю 
транспортними засобами, товарами народного споживання та інше; 
оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування; 
перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом; 
виробництво пива та алкогольних напоїв; 
виготовлення тютюнових виробів; 
медична практика; 
створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор; 
проведення фінансових та інвестиційних операцій у відповідності до діючого 
законодавства; 
будівництво, обладнання, реконструкція та експлуатація готелів, кемпінгів, туристичних 
баз та комплексів, оздоровчих закладів для організації готельного обслуговування; 
організація бізнес-центрів та надання послуг вітчизняним та іноземним юридичним та 
фізичним особам, в тому числі надання протокольних послуг (надання перекладачів, 
шоферів та іншого обслуговуючого персоналу); 
туристична діяльність; 
організація туризму (включаючи організацію туристичних маршрутів, як в межах 
країни, так і за кордоном); 
організація та проведення театрально-концертних шоу програм, фестивалів українського 
та закордонного мистецтва, виступів окремих творчих колективів та виконавців, 
організація виставок-продаж і аукціонів, творів мистецтва, створення художніх салонів, 
а також надання послуг та виконання замовлень у вищевказаній сфері діяльності; 
організація культурно-освітньої діяльності, у тому числі організація та проведення 
наукових і освітніх програм та заходів, включаючи організацію науково- популярних 
лекцій, проведення семінарів і конференцій, організація учбових курсів; 
друкарсько-видавнича діяльність; 
послуги по оренді, прокату побутової техніки та транспортних засобів; 
організація та проведення наукових та проектно-дослідницьких робіт і реалізація їх 
результатів; 
виробництво і реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-
технічного призначення, у тому числі через торгову мережу, торгівельно- закупівельна 
та торгово-посередницька діяльність; 
виробництво, закупка, переробка та реалізація продукції сільського господарства; 
надання консультацій, інформаційних, сервісних, маркетингових, експертних, 
юридичних, представницьких послуг; 
рекламна діяльність; 
розробка та випуск іграшок, звукових учбових посібників та книжок на магнітних носіях 
для осіб, що займаються самоосвітою; торгово-посередницькі операції; 
проведення складських операцій, в тому числі на консигнаційних складах, їх утримання; 
транспортно-експедиційні послуги; 
експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 
оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами; 
охоронна діяльність; 
будівництво; 
оптова та роздрібна торгівля продукцією кольорової та чорної металургії, ломом 
кольорових та чорних металів, продукцією хімічної промисловості, сировиною для 
легкової промисловості, добривами та синтетичними волокнами, продукцією харчової 
промисловості, лісом та продуктами його переробки, текстилем та готовим одягом, 
промисловими товарами, будівельними матеріалами, меблями, керамікою, склом та 
фарфором, книгами та канцтоварами, автотранспортними засобами та запчастинами до 
них, продукцією машинобудівної промисловості, технологічним обладнанням, паливно-
мастильними матеріалами, медикаментами та ліками; 
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• оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії; 
• брокерсько-ділерська (біржова) діяльність; 
• зовнішньоекономічна діяльність; 
• придбання, зберігання та реалізація паливно-мастильних матеріалів, зокрема 

нафтопродуктів; 
• оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами; 
• відкриття станцій АЗС та СТО; 
• здійснення іпотечних операцій, в тому числі із заставою майна (нерухомості), або 

контрактних (концесійних, інтелектуальних) прав; 
• ведення інвестиційної діяльності в сфері матеріального виробництва та на ринку 

нерухомості, операції з нерухомістю, включно з купівлею-продажем квартир, дач, 
будинків, жилих та нежилих приміщень, готелів, приміщень для офісів, складських 
приміщень, гаражів, земельних ділянок; 

• оптова та роздрібна торгівля промисловим обладнанням; 
• оптова та роздрібна торгівля сільгосптехнікою; 
• розроблення, виробництво, виготовлення та реалізація зубних паст; 
• розроблення, виробництво, використання, виготовлення, зберігання, перевезення, 

придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення прекурсорів; 
Товариство може здійснювати будь-які інші види діяльності, що не заборонені законодавством 
України. 
3.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на 
здійснення окремих видів діяльності. 
3.4. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. 

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА 
4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі 
органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі 
органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. 
4.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником 
якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних 
осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа. 

5. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ 
5.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність 
прав, включаючи права на: 

1) участь в управлінні Товариством; 
2) отримання дивідендів; 
3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна; 
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 

5.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання 
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 
5.3. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені 
актами законодавства та статутом Товариства. 
5.4. У разі прийняття рішення про випуск привілейованих акцій до статуту Товариства 
вносяться відомості щодо обсягу прав, які надаються акціонеру - власнику кожного класу 
привілейованих акцій, у тому числі визначаються: 

1) розмір і черговість виплати дивідендів; 
2) ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства; 
3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції 

іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 
порядок отримання інформації. 

6. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ 

6.1. Акціонери зобов'язані: 
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• дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 
• виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 
• виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою 

участю; 
• оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; 
• не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 

Товариства. 
6.2. Акціонери можуть укласти між собою договір, за яким на акціонерів можуть покладатися 
додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачатися 
відповідальність за його недотримання. 
6.3. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законом. 

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ 
7.1. Статутним капіталом Товариства є капітал, що утворюється з суми номінальної вартості 
всіх розміщених акцій Товариства. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір 
майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. 
7.2. Статутний капітал Товариства становить 36 729 605 (тридцять шість мільйонів сімсот 
двадцять дев'ять тисяч шістсот п'ять) гривень. 
7.3. Статутний капітал Товариства поділено на прості іменні акції однакової номінальної 
вартості: 

Акції Товариства (за 
категоріями і типами) 

Кількість акцій 
(шт.) 

Номінальна 
вартість акцій 

(гри.) 

Частка у статутному 
капіталі (%) 

Прості іменні 146 918 420 0,25 100 

7.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених 
внаслідок придбання ними акцій. 
7.5. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості 
акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
7.6. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати 
розміщення всіх попередніх випусків акцій. 
7.7. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється 
шляхом розміщення додаткових акцій. 
7.8. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків 
здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. 
7.9. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством 
акцій не допускається. 
7.10. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім 
випадків, встановлених законом. 
7.11. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій 
або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної 
кількості. 
7.12. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства правління 
протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до 
Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. 
7.13. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, 
протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п. 7.12 Статуту повідомлення може 
звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з 
таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення 
договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед 
кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. 
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7.14. У разі, якщо кредитор не звернувся у вказаний вище строк, до Товариства з письмовою 
вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо 
зобов'язань перед ним. 
7.15. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має 

наслідком ліквідацію Товариства. 
7.16. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал 
або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного 
капіталу. 

8. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА 
8.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. 
8.2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі. 
8.3. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих. 
Статутом Товариства може передбачатися розміщення одного чи кількох класів 
привілейованих акцій, що надають їх власникам різні права. 
Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за 
акціями, що належать одному акціонеру. 
8.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні 
папери Товариства. 
8.5. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може 
перевищувати 25 відсотків. 
8.6. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. 
Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням 
наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків 
вартості активів Товариства, приймається загальними зборами. 
8.7. Товариство може здійснювати емісії акцій та облігацій для переведення зобов'язань 
Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку. 
8.8. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються. 
8.9. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не 
нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків: 
• розміщення акцій під час заснування Товариства; 
• розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства. 
8.10. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість. 
8.11. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими 
коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими 
правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних 
паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. 
8.12. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань 
щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. 
8.13. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, 
уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. 
8.14. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна 
відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до закону. 
8.15. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку 
та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України. 
8.16. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за 
позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій. 
8.17. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за 
винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. 
8.18. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. 
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9. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО АКЦІОНЕРА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ, ОБІГ ТА 
ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА 

9.1. Переважним правом акціонерів є право акціонера - власника простих акцій придбавати 
розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у 
загальній кількості простих акцій. 
9.2. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного 
розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством. 
Не пізніше ніж за ЗО днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного 
права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про 
можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 
Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну 
розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер 
має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. 
9.3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в 
установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний 
рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві 
акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання 
(місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані 
кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення 
цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної 
кількості цінних паперів. 
9.4. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх 
власником до відчуження третій особі, може бути реалізоване за умови, якщо станом на 
дату прийняття такого рішення кількість акціонерів Товариства не перевищує 100 осіб. 
9.5. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються 
іншими акціонерами, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, 
пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на 
придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з 
дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк 
переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства 
отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного 
права на купівлю акцій. 
9.6. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний 
письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов 
продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після 
отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій 
особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім 
іншим акціонерам. Повідомлення акціонерів здійснюється за рахунок акціонера, який має 
намір продати свої акції. 
Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що 
пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого Статутом, акції можуть бути 
продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства. 
9.7. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства 
має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке 
порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця 
акцій. 
9.8. Уступка переважного права іншим особам не допускається. 
9.9. Зазначене переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні 
папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. 
9.10. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою 
відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на 
придбання цих акцій. 
9.11. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх 
власником до відчуження третім особам, не допускається. 
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10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА 

10.1. Загальні збори Товариства. 
10.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. 
10.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). 
Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. 
До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені 
підпунктами 11, 12 і 24 пункту 10.2.2 Статуту. 
Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів Товариства також 
обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 і 18 пункту 10.2.2 Статуту. 
Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 
10.1.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові 
загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) 
оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів. 
10.2. Компетенція загальних зборів. 
10.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. 
10.2.2. До виключної компетенції загальних зборів належить: 
1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства; 
2) внесення змін до статуту Товариства; 
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 
5) прийняття рішення про розміщення акцій; 
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 
9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну 
комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них; 
10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства. 
11) затвердження річного звіту Товариства; 
12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 
13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків 
обов'язкового викупу акцій, визначених законом; 
14) прийняття рішення про форму існування акцій; 
15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; 
16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів; 
17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
наглядової ради; 
18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком 
випадків, встановлених законом; 
19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення 
їх повноважень; 
20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора); 
21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 
22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт 
або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності товариства; 
23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених 
законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та 
строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після 
задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 
24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, 
звіту ревізійної комісії (ревізора); 
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25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 
26) обрання комісії з припинення Товариства; 
10.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних 
зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. 
10.3. Право на участь у загальних зборах. 
10.3.1. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку 
акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за 
запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник 
аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями 
Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси 
трудового колективу. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 
годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України. 
На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, 
зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах. 
10.3.2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
Товариства, після його складення заборонено. 
Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом. 
10.4. Повідомлення про проведення загальних зборів. 
10.4.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку 
денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, 
визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу 
акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню 
прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж 
за 60 днів до дати проведення загальних зборів. 
10.4.2. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного 
надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори простими поштовими 
листами у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає 
особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції 
Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. 
10.4.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в 
офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). 
Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці/веб-сайті в мережі Інтернет 
інформацію, передбачену пунктом 10.4.4 Статуту. 
10.4.4. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані: 
1) повне найменування та місцезнаходження Товариства; 
2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути 

акціонери) проведення загальних зборів; 
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах; 
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; 
5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з 

питань, включених до проекту порядку денного; 
6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного 

з питань, включених до проекту порядку денного; 
7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під 

час підготовки до загальних зборів. 
10.4.5. Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується Наглядовою радою. 
10.4.6. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за 
місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 
відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні 
юридичні особи, а також міжнародні організації. 
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10.5. Порядок проведення загальних зборів. 
10.5.1. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні 
про проведення загальних зборів. 
10.5.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому 
законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного 
акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка 
призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу 
акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. 
10.5.3. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) 
лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу 
акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що 
підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах Товариства. 
10.5.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова 
реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку 
проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних 
зборах. 
10.5.5. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній 
установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, 
яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної 
комісії. 
10.5.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до 
протоколу загальних зборів. 
Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його 
представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, 
додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. 
10.5.7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право 
замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та правління 
Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. 
У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, 
реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 
У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо 
голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх 
загальним представником. 
10.6. Кворум загальних зборів. 
10.6.1. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент 
закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. 
10.6.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які 
сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. 
10.7. Порядок прийняття рішень загальними зборами. 
10.7.1. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, 
підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на 
загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. 
10.7.2. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній 
установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної 
комісії. 
10.7.3. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо 
порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням 
проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка 
формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на 
вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають). 
10.7.4. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу 
акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана 
визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної 
комісії, склад якої не може бути меншим ніж три особи у разі перевищення кількості акціонерів 
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Товариства більше 100 осіб. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які 
входять або є кандидатами до складу органів товариства. 
10.7.5. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, 
винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. 
10.7.6. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом. 
10.7.7. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом голосування простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій, а членів ревізійної комісії (ревізора) 
Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів ревізійної 
комісії (ревізора) Товариства кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів 
одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів 
акціонерів порівняно з іншими кандидатами. 
10.7.8. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається 
сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу наглядової ради 
шляхом голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, а ревізійної комісії 
(ревізора) Товариства шляхом кумулятивного голосування. 
10.7.9. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 23 пункту 10.2.2 
Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. 
10.7.10. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань 
порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку 
денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах. 
10.7.11. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про 
оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з 
одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх 
представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації 
першого дня. 
Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні 
про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може 
перевищувати трьох. 
10.7.12. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, 
винесених на голосування. 
10.7.13. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку 
денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення 
перерви у ході загальних зборів до наступного дня. 
10. 8. Спосіб голосування. 
10.8.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з 
використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного 
голосування (опитування). 
10.8.2. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні 
відповідати вимогам законодавства та цьому Статуту. 
10.8.3. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії та 
печаткою Товариства. 
10.9. Протокол про підсумки голосування. 
10.9.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами 
лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. 
У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір 
про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про 
підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. 
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10.9.2. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту 
складення протоколу про підсумки голосування. 
10.9.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося 
голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома 
акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом оприлюднення результатів голосування в мережі 
Інтернет - розміщення на персональному веб-сайті Товариства. 
10.10. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства. 
10.10.1. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з 
моменту закриття загальних зборів та підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів 
акціонерів Товариства. 
10.11. Позачергові загальні збори. 
10.11.1. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою: 
1) з власної ініціативи; 
2) на вимогу правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом 

або необхідності вчинення значного правочину; 
3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора); 
4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій Товариства; 
5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства. 
Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі правлінню 
на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) 
акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та 
порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів 
вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій 
та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових 
загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови 
правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови 
правління Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його 
повноваження. 
10.11.2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів 
Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги 
про їх скликання. 
10.11.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути 
прийнято тільки у разі: 
• якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками належної кількості простих акцій 

Товариства; 
• неповноти даних вимоги про скликання позачергових загальних зборів, передбачених 

пунктом 10.11.1 Статуту. 
Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване 
рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або 
акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. 
Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься 
у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного 
нових питань або проектів рішень. 
10.11.4. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати 
отримання Товариством вимоги про їх скликання. 
10.11.5. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення 
про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про 
скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати 
їх проведення. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний. 
Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо 
порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової 
ради. 
10.11.6. У разі якщо протягом встановленого строку наглядова рада не прийняла рішення про 
скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані 
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акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні 
позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду. 
Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за ЗО днів до 
лати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі 
повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства. 
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне 
містити дані, передбачені для повідомлення про скликання чергових загальних зборів, а також 
адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного 
позачергових загальних зборів. 
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які 
скликують загальні збори. 

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА 

11.1. Створення наглядової ради Товариства. 
11.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і 
в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність 
Правління Товариства. 
11.1.2. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради визначається цивільно-правовим 
чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір 
або контракт від імені Товариства підписується головою правління чи 
іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням 
загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового 
договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. 
11.1.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати 
власні повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї 
діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за 
затвердженим зборами кошторисом. 
11.2. Компетенція наглядової ради. 
11.2.1. До виключної компетенції наглядової ради належить: 
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з 
діяльністю Товариства; 
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та 
про включення пропозицій до порядку денного, затвердження бюлетенів для голосування з 
питань порядку денного загальних зборів, затвердження тимчасової лічильної комісії, крім 
скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів; 
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно 
до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 
8) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління Товариства; 
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди; 
10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління Товариства від 
здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови 
Правління Товариства; 
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розміру оплати його послуг; 
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 
порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 
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. 5) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах 
з ідповідно до закону; 
6 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших 

:б'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 
17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, 
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 
8 і прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом; 

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття 
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або 
викупу акцій; 
211 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству 
додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 
розміру оплати її послуг; 
22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою 
особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону; 

23) прийняття рішення про реорганізацію/перетворення дочірніх підприємств, філій та 
представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень, в тому числі внесення змін 
до вказаних документів. 
11.2.2. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не 
можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком 
випадків, встановлених законом. 
11.3. Обрання членів наглядової ради. 
11.3.1. Кількісний склад членів Наглядової ради становить три особи. Наглядова рада 
обирається загальними зборами строком на три роки. Членом Наглядової ради Товариства 
може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом 
правління та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. 
11.3.2. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні 
інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. 
11.3.3. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата 
(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) 
у члени наглядової ради в бюлетені зазначається інформація про те, чи є такий кандидат 
акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про 
цього акціонера або акціонерів). 
11.3.4. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними 
зборами та за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови 
одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення 
про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами 
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Це положення 
не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до 
складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради. 
Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути 
замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 
11.3.5. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження 
відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває 
повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера 
акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. 

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити 
інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного 
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що 

йому належить або їм сукупно належить). 
11.4. Голова наглядової ради. 
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.4.1. Голова наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа 
"ростою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має 
- ґаво в будь-який час переобрати голову наглядової ради. 
І. .4.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та 
г лову є на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, 
: ~;йснює інші повноваження, передбачені статутом Товариства та положенням про Наглядову 
разу. 
I .4.3. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його 
твноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. 
II.5. Засідання наглядової ради. 
' 1.5.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або 
на вимогу члена Наглядової ради. 
Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Правління чи її 
члена. 
На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного 
засідання беруть участь члени правління та інші визначені нею особи. 
Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 
квартал. 
У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати 
часть представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, 

який підписав колективний договір від імені трудового колективу. 
11.5.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її 
складу. 
У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до 
обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для 
вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, 
повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. 
На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління Товариства. 
11.5.3. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової 
ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. 
"1.5.4. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі 
різного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень - право 
вирішального голосу має Голова Наглядової ради. 

1.5.5. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після 
-роведення засідання. 
11.6. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради. 
11.6.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення 
повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 
1 за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 
2 в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 
3 і в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 
- і в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, 

померлим; 
51 у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, 

який є представником акціонера. 
У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати 
вимогам, визначеним Законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом 
лодання відповідного письмового повідомлення Товариству. 
З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору 
контракту), укладеного з ним. 
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12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА 

'.2.1. Правління є виконавчим органом Товариства і здійснює управління поточною діяльністю 
Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 
• егівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної 
•: мпетенції Загальних зборів та Наглядової ради, а саме: 

) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх 
виконання; 

1 розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 
1- t затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників 

Товариства (крім посадових осіб органів правління Товариства); 
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та 

балансу Товариства на затвердження Загальних зборів акціонерів; 
5» встановлення систем прийому та звільнення працівників Товариства, ведення обліку кадрів, 

заохочення та накладання стягнень на працівників Товариства; 
: \~кладання колективного договору; 

інші питання, що пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства. 
2.2. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує 

виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом 
Товариства. 

2.3. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну 
дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів 
Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про 
Правління Товариства, а також цивільно-правовим та/або трудовим договором (контрактом), 
шо укладається з Головою Правління та кожним членом Правління. Від імені Товариства 
пивільно-правовий та/або трудовий договір (контракт), підписує Голова Наглядової ради чи 
:; оба. уповноважена на те Наглядовою радою. 
. 2 - Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати 
можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених 
законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. 

2 5. Правління складається з трьох чоловік. Порядок скликання та проведення засідань 
Т г і з л і н н я визначається Положенням про Правління Товариства. 

Z.6. Рішення Правління приймаються колегіально на засіданнях Правління або одноособово 
Толовою Правління у випадку делегування йому таких повноважень. 
Засідання Правління проводяться у випадку необхідності, але не менше одного разу на три 
і .ояці. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів 

Правління. Кожний член Правління має один голос. Рішення приймається, якщо за нього 
проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. Голова Правління 
:ае право вирішального голосу у випадку рівного розподілу голосів членів Правління при 

прийнятті рішень. 
2.7. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити 

питання до порядку денного засідання. 
.2.8. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого 
повноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені 

трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління. 
2.9. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується 

головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради 
ооо представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, 
і ш ї й підписав колективний договір від імені трудового колективу органу. 

2.10. Члени Правління обираються та їх повноваження припиняються за рішенням Наглядової 
гали. Голова Правління обирається та його повноваження припиняються за рішенням 
Наглядової ради. 
12.11. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення 
протоколів засідань. 
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; І. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до 
: _ень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від 
_ - ;ні Товариства, видавати накази, довіреності та давати розпорядження, обов'язкові для 
; • гнання всіма працівниками Товариства. Інші члени Правління в порядку, визначеному 

: нодавством України, також можуть бути наділені цими повноваженнями. 
1 3. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його 

г ззоваження здійснює Заступник Голови Правління, який призначається Головою Правління. 
1.14. Повноваження голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з 
і - гчасним прийняттям рішення про призначення голови Правління або особи, яка тимчасово 
і днюватиме його повноваження. 

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) 
З І Ятя проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори 
: жугь обирати ревізійну комісію (ревізора). У випадку, якщо у Товаристві на день обрання 

гев.зійної комісії (ревізора) кількість акціонерів - власників простих акцій, не перевищує 100 
:с:?. може запроваджуватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія, в іншому 
:- їдку може обиратися лише ревізійна комісія. 
З 2 Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з 

числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб -
- • аонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою 
' "гШІСТЮ голосів від кількісного складу ревізійної комісії. 
. З 3 Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки 
: ни-ісово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень 
чденіз ревізійної комісії (ревізора) встановлюється загальними зборами, але не більше ніж на 
пггь років. 

З - г.і у.: куть бути членами ревізійної комісії (ревізором): 
• чзен наглядової ради; 
• чжя правління; 
• : рг.сратнвний секретар; 
• : : : 'а. яка не має повної цивільної дієздатності; 
• члени інших органів Товариства. 
Чдезп ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. 

З 5 Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються законом, Статутом, а 
T2â : а договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором). 
7 гз.зінна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів 
- і з змагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають 

: _зо бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку 
денного з правом дорадчого голосу. 

З : Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності 
Товариства за результатами фінансового року. 

14. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ 

- Товариство може прийняти рішення про формування резервного капіталу у розмірі не 
е є н ш є н і ж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від 

- : і г г о г о прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Рішення про 
гсгмування та розмір резервного капіталу приймається загальними зборами. До досягнення 
; становленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим 
—-к 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. 
- 2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. 

15. ДИВІДЕНДИ 
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5 Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з 
г- :: ахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу 

£_лзсу нараховується однаковий розмір дивідендів. 
: -гиство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. 

Л і ленди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у 
ЗСТ2Н; зленому законодавством порядку. 

: 1 Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року 
нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, 

_ не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату 
Д У З І Д е Н Д І В . 

5 Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення 
лгтеліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата 
.•."іігння переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, 

налається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня 
г г г е й н я т т я такого рішення наглядовою радою. 

;::5. які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому 
: і^їСЕОдавством про депозитарну систему України. 

Т я ц и і і по повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, 
в р и ж та строк їх виплати. Повідомлення здійснюсться простими поштовими листами 

[ ц к я ж ш десяти робочих днів з дня скицяшня переліку осіб, які мають право на отримання 
д 5 з л є е д і в за простими акціями. 
У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які 
ш п право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання 

залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 
15.4. Товариство в порядку, ш і • ! • • • ииіу Національною комісією з цінних паперів та 

гл •• : ; г л к > - . ;:-::->: в л л л і т - чет-е: л є г . : і и т і г н > систему України або 
5еэнвсеуажо жціаверам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним 
щттег^тч згорів акціонерів. 

14 ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА 
141. Товариство ц н в т а в р с л х п г і передання всього свого майна, прав та обов'язків 
- -_ггг - - - шляхом злиття, приєднання, поділу, 

зкрггэср^Е^д лк> в результаті ліквідації. 
142. Добраа іхж щжшнегая Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у 
зссьзг. . пер«глбаченом> законом. 

1". ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА 
ТІЛ. ЗЬгіни до с т а т у т у вносяться за рішенням Загальних зборів Товариства. 

• ндадку прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, Загальні збори 
- : - : • - - ; г о л о в і Правління Товариства повноваження щодо підписання статуту від імені 

- -лзг та забезпечення здійснення дій щодо проведення державної реєстрації таких змін. 
: ни ло статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної 

— а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює 
у-тг--=--~» реєстрацію, про ці зміни. 
" - 7 - їло одна з статей даного Статуту буде визнана недійсною або втратить чинність з інших 

— -і—--- ле не є причиною визнання недійсними інших статей або Статуту в цілому. 

/// 
Г : л : ва Правління Оу- ° ̂  ^^ с* Р. /Стойнев С.П./ 

Місто Ки-
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- їв, 

Місто Київ, Україна, шостого травня дві тисячі шістнадцятого року. 
Я, ПАРТОЛА М.Д., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, 

засвідчую справжність підпису Голови Правління Приватного акціонерного товариства 
«КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» громадянина Республіки Болгарія Стойнева Свілена 
Павлова, який зроблено у моїй присутності. 

Особу представника встановлено, йото дієздатність та повноваження перевірено. ), йото дієз. 
Зареєстровано в реєстрі за № ,{) 
Стягнуто 
ПРИВАТ, 

аїнй «Про нотаріат». 

Всього прошито, пронумеровано 


